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(57) SAMMANDRAG:

Fog for tunna flytande harda golv. Genom en lamplig anpassning

av stommen i laminat kan man gora hogpresterande

kompaktlaminatgolv som endast ar 3-4 mm tjocka. Problemet ar att

det inte firms en lamplig metod for att sammanfoga tunna harda

golvskivor med dolt fogsystem till flytande golv. Detta problem har

losts genom att spar (3) gors pa undersidan av golvskivornas kort-

och langsidor dar en list (4) fasts pa de ena golvskivan (1) varefter

den andra golvskivan (2) laggs pa den utstickande delen av listen.

Genom en speciell utformning av spar, list och fogkanter kan

golvlaggning ske med lim, dubbelhaftande tejp eller mekanisk

lasning som mojliggor att golvskivorna kan tas isar utan att skadas

och ateranvandas.

SiJfrorna inom parentes anger Intemationell identifieringskod, INlD-kod. Bokstav inom klar
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Foreliggande uppfinning avser en anordning for fogning av tunna
flytande harda golv med Km, dubbelhaftande tejp eller mekanisk
lasning samt kombinadoner darav, bestaende av spar i

golvskivornas undersida och en 16s eller fastsatt list som mojliggor

en snabb, dold, flytande, exakt och hoghallfast fogning av tunna
golvskivor oberoende av dess tjocklekstoleranser. Eftersom
golvskivorna kan sammanfogas utan lim kan de tas isar utan att

skadas och ateranvandas.

Uppfinningens bakgrund.

Laminatgolv har pa kort rid tagit en stor del av marknaden for

renoveringsgolv. Samtliga tunna laminatgolv, som laggs som sk.

flytande golv utan fastsattning mot underlaget, bestar av ett ytskikt

av dekorativt laminat, en barare av board eller spanskiva och ett

balansskikt av laminat eller impregnerat papper. Golvskivorna ar i

regel 200 * 1200mm och dess lang- och kortsidor ar utformade som
not och spont. Golvet laggs genom att lim pafors i noten och
golvskivorna pressas och slas samman.

Laminatet, som bestar av ett slit- och dekorskikt av melamin och en
stomme av fenol, har mycket goda egenskaper da det galler

slitstyrka, slaghallfasthet och vattenbestandighet. Golvets svaga
punkt ar bararen som har betydligt samre egenskaper an laminatet
men som behovs for stabilitet och framfor allt for att man skall

kunna astadkomma en fog med not och spont. Detta gor att man
maste halla en tjocklek pa minst 7 mm. Detta ar en nackdel eftersom
ju tunnare golvet ar desto lattare ar det att klara laga trosklar.

Laggningsmetoden ar ocksa omstandlig och tidskravande eftersom
lim maste paforas i varje not.

Ovannamnda nackdelar kan elimineras genom att man tar bort
bararen och 6kar laminatrjockleken genom en lamplig modifiering
av fenolstommen. Ett sadant kompaktlarninat har redan vid 3 mm
tjocklek battre egenskaper an nuvarande laminatgolv. Laggningen
skulle underlattas betydligt om dubbelhaftande tejp eller mekanisk
lasning kunde anvandas. Problemet ar att inga av de fogmetoder
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som finns idag kan anvandas pa sa tunna flytande golv. Not och

spont samt lister som sticks in i materialet kan ej anvandas i tunna

skivor och speciellt inte tillsammans med dubbelhaftande tejp.

Ett annat problem ar att kompaktlaminat maste byggas upp

symmetriskt dvs ovan- och undersida bor besta av likartade

hardplaster och fibrer for att laminatskivorna skall bli plana.

Laminatskivorna far vid tillverkningen en tjocklekstolerans pa ca +-

0,2 - 0,3 mm. Skivorna kan inte goras jamntjocka genom slipning av

baksidan eftersom man da forstor den symmetriska uppbyggnaden

med kupighet som foljd. Olika tjocka skivor ger en mycket hog

belastning i fogkanten om den utformas pa traditionellt satt.

Uppfinningen tar hansyn till detta och eliminerar derma belastning.

Dubbelhaftande tejp ar en mycket lamplig haftmetod i manga

sammanhang men problemet ar att den griper direkt och ger inte

mojlighet att justera skivorna som vid vanlig limning, da det ar

mojligt att efter det att lim paforts i noten, forst trycka ihop not och

spont vid langsidan och darefter skjuta golvskivan langs langsidan

sa att aven not och spont vid kortsidan gar in i varandra varefter

limmet hardar. Ett annat problem ar att stor anlaggningsyta och

relativt hogt intialtryck kravs for att astadkomma forband med hog

hallfasthet. Dubbelhaftande tejp fungerar inte i de fogmetoder som

anvandes idag for flytande golv. Uppfinningen mojliggor att

golvskivor kan fogas till flytande golv med dubbelhaftande tejp

eller lim av liknande slag.

Att lagga ett golv med not och spont ar tidskravande och

laggningskvaliten ar helt beroende av limningen. Nar ett limmat

golv skall demonteras maste fogsystemet brytas sonder och

golvskivorna gar ej att ateranvanda. Dessa problem skulle kunna

elimineras genom att limmet ersatts med mekanisk lasning som ger

tillracklig hallfasthet i tunna konstruktioner samt ger mojlighet att

astadkomma en dold och exakt lasning av saval lang- som kortsida.

Det finns idag inga fogmetoder for flytande golv som bygger pa

enbart dold mekanisk lasning av samtliga sidor eller en sadan

lasning i kombination med lim eller tejp. Uppfinningen mojliggor

detta och eftersom golvskivorna kan sammanfogas mekaniskt utan

lim kan de saledes tas isar i omvand ordning som de blivit lagda
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snabbt och latt utan att nagon averkah pa golvskivorna gors,

samtidigt som laggningskvaliten kan garanteras. Golvskivorna kan
ateranvandas pa samma satt pa annan plats som vid den forsta

laggningen. Montering och demontering av golvskivorna gar

mycket snabbare an vid nuvarande kanda system och eventuellt

skadade golvskivor kan bytas genom att delar av golvet tas upp och
aterlaggs.

Uppfinningens andamal och viktigaste kannetecken.

Andamalet med uppfinningen ar att astadkomma en anordning for

dold fogning av tunna golvskivor med tjocklekstoleranser till

flytande golv med hog hallfasthet i fogen och en toleransoberoende
slat ovansida pa ett sadant satt att hopsattning kan ske med lim,

dubbelhaftande tejp eller mekanisk lasning samt kombinationer
darav. Anordningen mojliggor en snabb och saker hopsattning samt
aven upptagning och aterlaggning av golvskivorna. Denna uppgift

har losts genom att spar ar anordnade pa undersidan av
golvskivornas lang- och kortsidor pa sa sStt att avstandet fran

golvskivornas yta till sparet haller ett konstant matt som ar nagot
mindre an golvskivornas minimitjocklek. I sparet anbringas en list

av laminat, plast, aluminium eller annan metall, med en tjocklek

som ar nagot storre an skillnaden mellan den tunnaste och tjockaste

golvskivan. Listen fastes i sparet pa undersidan av den ena
golvskivan med lim, tejp, mekaniskt eller pa annat lampligt satt sa
att den med langsidan kommer utanfor golvskivans kant for att

bilda upplag for nasta skiva. Den andra golvskivan laggs pa plats

kant i kant med sparet pa den utstickande delen av listen.

Golvskivorna vilar i skarven alltid med sparet pa listen som tar upp
all belastning i fogen och som overfor de nedatgaende vertikala

krafterna till befintligt undergolv. Fogens ovandel blir helt plan
oberoende av golvskivornas tjocklekstolerans och golvet flyter utan
faste mot underlaget. Genom lamplig utformning av spar, list och
fogkanter pa lang- och kortsidor kan laggning ske med lim,

dubbelhaftande tejp eller mekanisk lasning samt genom
kombinationer darav.
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Beskrivning av ritningar.

Fig. 1 visar fogning av tunna flytande harda golv med lim och

dubbelhaftande tejp.

5

Fig. 2 visar fogning av tunna flytande harda golv med lim och

dubbelhaftande tejp dar fogkanter snedfasats for overforing av

lyftkraft till skjuvkraft.

10 Fig. 3 visar fogning av tunna flytande harda golv med lim och

dubbelhaftande tejp dar spar utformats i fogkanter for mekanisk

lasning av uppatgaende rorelse.

Fig. 4 visar fogning av tunna flytande harda golv med mekanisk

15 lasning i alia riktningar.

Beskrivning av utfOringsexempel.

20 Pa ritningarna i fig. 1-4 betecknas med 1 en golvskiva med
mintjocklek, med 2 en golvskiva med maxtjocklek, med 3 spar pa

undersida av golvskiva, med 4 en list av laminat, plast, aluminium

eller annan metall, med 5 ett limskikt, med 6 golvskivornas yta,

med 7 snedbearbetede fogkanter, med 8 spar pa undersida av

25 fogkant, med 9 spar pa ovansida av fogkant, med 10 lastapp pa list,

med 11 lasspar pa undersida av golvskiva, med 12 snedfasad kant

pa lastapp och med 13 befintligt undergolv.

30
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PATENTKRAV.

1. Fog for tunrta flytande harda golv bestaende av spar (3), list (4)

och limskikt av dubbelhaftande tape eller lim (5),

kdnnetecknad ddrav,
att spar (3) ar anordnade pa undersidan av golvskivornas lang- och

kortsidor sa att avstandet fran golvskivornas yta (6) till sparet alltid

haller ett konstant matt som ar nagot mindre an golvskivornas

mintjocklek, dar en list (4) med ett limskikt (5) och med bredden

motsvarande dubbla sparbredden och med tjockleken inklusive

limskiktet ar nagot stdrre an maximala skillnaden mellan tunnaste

(1) och tjockaste golvskivan (2) och dar listen ar limmad pa

undersidan av den ena golvskivan (2) sa att halva listbredden, som
ar belagd med lim eller dubbelhaftande tejp, sticker ut pa vilken

den andra golvskivan (1) vid golvlaggningen ar anordnad kant i

kant sa att bada golvskivorna i fogen vilar enbart pa listen.

2. Fog enligt patentkrav 1,

kanne te cknad ddrav

,

att golvskivornas fogkanter (7) ar snedsagade sa att den ena

golvskivan (1) vid laggning skjuts under den andra (2) sa att en
horisontell rorelse kravs for att golvskivan (1) skall kunna lossna

och lyfta fran listen (4).

3. Fog enligt patentkrav 1,

kdnnetecknad ddrav,
att den ena golvskivans (2) fogkant (8) ar urfrast pa undersidan och

den andra golvskivans (1) fogkant (9) ar urfrast pa ovansidan sa att

den ena golvskivan (1) vid laggning kan skjutas under den andra (2)

pa ett sadant satt att mekanisk lasning mot lyftkraft uppstar.

4. Fog enligt patentkrav 3,

kdnnetecknad ddrav,
att listen (4) som ar limmad eller mekaniskt fastsatt i den ena

golvskivan (2) ar gjord av elastiskt material och ar forsedd i den
utstickande delen med en lastapp (10) som ar anpassad till ett

lasspar (11) som gors pa undersidan av den andra golvskivan (1) pa
ett sadant satt att lastappen (10) gar in i lassparet (11) da
golvskivornas langsidor trycks ihop och laser sa att rorelse endast
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ar mdjlig langs golvskivornas langandor varvid golvskivan (1)

skjuts i sidled tills den moter kortandan pa en annan golvskiva dar

fogkanten (9) traffar den snedfasade delen av lastappen (12) som
bojer ned listen (4) sa att golvskivorna kan ga emot varandra i

5 kortandan och lasning sker varvid golvskivan (1) blir mekaniskt last

i alia riktningar och golvlaggning kan ske utan lim.
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